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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  مقدمة

ن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وال ند وال صاحبة وال ولـد،                احلمد هللا الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق، وأشهد أ         

وأشهد أن حممدا عبد اهللا ورسوله وأمينه على وحيه، وخريته من خلقه، جاء باحلنيفية السمحة، ودعا إىل الوحدانية اخلالـصة،                    

تانا، فصلى اهللا عليه وسـلم تـسليما        لصق م زورا و    له وبشروا به، وبرأ ساحتهم مما أُ       وشهد لألنبياء السابقني كما شهدوا    

  .كثريا ، ورضي عن أصحابه وأتباعهم إىل يوم الدين

ـ        أما بعد فإن الرسل جاءوا باهلداية التامة واملنهج املستقيم، فمن سار على منهج             اب هم جنح وأفلح، ومن تنكب الـصراط؛ خ

فت سنن الفطرة؛ فقد وردت املورد الذي ال بد         وقد تنكبت صراط باريها، وخال     - إال ما رحم ريب      –وخسر، والبشرية اليوم    

     وأصبح احللـيم حريانـا، وتعـددت       ... اضطرب األمن رت منه، وكثرت الفنت، وعم اهلرج، و      ذّهلا منه، ووجدت سوء ما ح

  .احللول، واجتهد املفكرون يف تلمس املخرج ولكن ال خمرج إال من خالل املخرج الذي أرشد إليه الذي خلق احلياة واألحياء

 أن يتنادى املصلحون والغيورون واملفكرون من كل أمـة           - وكان من ضمن ما طرح من خمرج هلذا األمر الذي أزعج البشر           

فوقع من ذلك وقائع منها ما هو مأجور ومنها غري ذلك؛ ولـذلك             ... إىل احلوار بدال عن االحتراب، والبيان بدال عن السنان        

مشكورة،   شرعية  علمية ودعت إليه جهة  الدواء،  أب الصدع، وتلمس احلل، وتقفر      جاءت الدعوة إىل هذا املؤمتر إسهاما يف ر       

 محلت على عاتقها إقامة مؤمتر يلتقي فيه الباحثون كل يديل بدلوه، ويـضرب بـسهمه،           هي كلية الشريعة يف جامعة الشارقة،     

  . ابتغاء النجاح والفالح

 تقدمي  يف احتساباً، وثانياً  للفائدة يل أوالً   التماسا يف املشاركة،    بتية رغ وملا وردت الدعوة إلينا يف جامعة امللك سعود كلية الترب         

 فمن اهللا وحده التوفيق والتسديد، وإن كانت األخرى فمين ومـن الـشيطان،              رؤية أحسب أا صحيحة؛ فإن كانت صواباً      

    :ك فيهوأستغفر اهللا من كل زلل وخطل يف القول والعمل، وقد جعلت عنوان هذا البحث الذي أشار

  )).احلوار النصراين اإلسالمي تارخيه، وأهدافه وغاياته، واملوقف الشرعي منه((
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الذي خصص لنـا بـني      وقت  وال ،  ط ا املراجع واملقاالت أكثر من أن حيا      كثرية، و   املطروحة حوله  التساؤالتوال خيفى أن    

 ومـستجدات  ضغط الواقع املريـر   ، و قليلة جداً  ا املؤمتر شارك يف هذ  لم ل  غري كاف، واملساحة املتاحة    هووقتإىل املؤمتر   الدعوة  

ث يف ضيق الوقـت  ، ولكن عذر الباحوما أبقيته أحب إىل مما رقمتهوما تركته أكثر مما سطّرته، األحداث جتعل احلليم حريانا،   

  .واملساحة املتاحة 

 على أنه يرفض احلوار الشرعي بـني اإلسـالم          -  حيمل رد الباحث للدعوة للتقارب بني األديان        ال أناإلشارة إليه   ينبغي  ومما  

والنصرانية، فهذا احلوار إذا كان دعوة للوحدانية، أو إزالة للشبه، أو حتقيقا للمصاحل الدينية والدنيوية وفق الضوابط الـشرعية                   

ا احلوار ويوضـح     البدايات األوىل يف هذا العصر هلذ      يتناول وقد قسمت هذا البحث حبيث       .فال حرج منه؛ بل اإلسالم يأمر به      

أهدافه وغاياته، ويبني املوقف الشرعي منه، ويعرض مناذج من احلوارات املعاصرة، ويناقش توصياا وما متخض عنـها مـن                   

  .قرارات ونتائج

  . يف التمهيد تعريف احلوار وأمهيتهتوقد جاء هذا البحث يف متهيد وثالثة مباحث وخامتة،  ذكر

  .النصراين اإلسالميتاريخ احلوار : ويف املبحث األول

  .غاياته وأهدافهبيان : ويف املبحث الثاين

  .ن املوقف الشرعي منهابي: ويف املبحث الثالث

א 
؛ إذ كل من كتب عن هذا املوضوع        سيتناول احلديث يف هذا التمهيد تعريف احلوار، وأمهيته، وإن كان احلديث فيهما مكرراً            

  .  ية املنهجية تقتضي هذا التسلسل، وهذا أوان تفصيل ذلكأسهب فيهما، ولكن طبيعة األحباث العلم

  :تعريف احلوار

 كما عند املنـاوي يف      ومنه أيضاً . )1( ) بعد الكور  احلورومن  (: أصله من احلور وهو الرجوع، ومنه احلديث الشريف        :لغةيف ال  

 أي من التردد يف األمـر بعـد         ،)عد الكور  ب احلوراللهم إين أعوذ بك من      : (ومنه حديث ،  التردد بالذات أو بالفكر    :التعاريف

                                                 
 .4/138، وابن حبان يف صحيحه،      5/248، والبيهقي يف السنن الكربى،    2/1279، وابن ماجه يف سننه    5/497أخرجه الترمذي يف سننه،     ) 1(

 .عد الصالح واالجتماعنعوذ بك من النقصان بعد الزيادة، وقيل من القلة بعد الكثرة، وقيل نعوذ بك من النقصان والفساد ب: وقيل معىن احلديث
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وهـم  . )1( ومنـه التحـاور      ، واحملاورة واحلوار املراددة يف الكالم     ، أو من نقصان وتردد يف احلال بعد الزيادة فيها         ،املضي فيه 

  .)2( وقد حاوره،و احملاورة مراجعة املنطق والكالم يف املخاطبة أي يتراجعون الكالم، يتحاورون

  . )3(أكثر دون وجود خصومة بينهم بالضرورة  مراجعة للكالم بني طرفني أوهو : ويف االصطالح

 

 

 وإن استعمل يف ترويج     الغاية، هو وسيلة من وسائل االتصال بني البشر، فإن استخدم يف خري محله وحقق الغرض، وبلغ                 احلوار

 لَكُمـا  إِني وقَاسمهما آلدم األكل من الشجرة  فزين سلكه إبليسأجنع وسيلة؛ كان ...باطل، وتزيني لغو، وإشاعة فاحشة

نلَم نيحاصور. النرا بِغمالَّهفَد ]فما ذا كانت النتيجة؟ ]22-21سورة األعراف، اآليتان!  

ـ   كما قال تعاىل خمرباً     إىل إبالغ الرسائل اإلهلية، وحماجة املعاندين،       إذ هو سبيلٌ   من موضوعه  هتظهر أمهيت و ك املـؤمن    عن ذل

 سورة الكهـف، اآليـة   [ رجالً سواك ثُم نطْفَة من ثُم ترابٍ من خلَقَك بِالَّذي يحاوِره أَكَفَرت وهو صاحبه لَه قَالَ  :احملاور

كشف شبه  هو منهج متبع يف     و  اليت ذكرها اهللا يف سورة البقرة،      ، وكما أخرب اهللا عن حماورة إبراهيم عليه السالم للنمرود         ]37

 خلْقَه ونِسي لَنا مثَالً  وضرب.مبِني خصيم هو فَإِذَا نطْفَة من أَنا خلَقْناه اِإلنسانُ ير أَولَم  ،املبطلني، وتقريب احلق للقاصدين

  .]79- 77سورة يسني اآليات[ عليم خلْقٍ بِكُلِّ وهو مرة أَولَ أَنشأَها يالَّذ يحيِيها  قُلْ.رميم وهي الْعظَام يحيِي من قَالَ

 للمحاور املوفق الذي ال تلني له قناة سواء مع املأل من             مباركاً  فكانت حياته وسريته مثاالً     وهو سنة نبوية سلكها رسولنا       

، أو مع أفراد الناس الذين عرض عليهم هذا الـدين           د تستفهم وتسترشد   أو مع الوفود اليت تفد إىل مكة واملدينة فيما بع          ،قومه

 أو شهوات ال تزال متنعهم من االنقياد واالستسالم لرب العاملني، والشواهد أكثر من              بهم فيه، أو مع أصحاب شبه     العظيم ورغّ 

     .ق العاطفة، وحسن األسوة ووضوح الدليل، وصد أمنوذج رائع لذلك، جتلت فيها قوة احلجة،أن حتصر؛ بل كل حياته 

وحتقيق التعاون فيما بينها وفـق احلـدود        وحقن الدماء، واستدامة السالم      وسيلة من وسائل التقارب بني الشعوب        وهو أيضاً 

 وبني قريش ما يؤكد حتقيق هذا املنهج هلـذه الغايـة            ويف مداوالت صلح احلديبية بني الرسول الكرمي        ،  والضوابط الشرعية 

  .النبيلة

                                                 
 .1/486وانظر القاموس احمليط، .1/299التعاريف، ) 1(
  .4/218لسان العرب ،) 2(

 . 9  أصول احلوار ص (3)
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  : من جانبني وتظهر خطورته

 مل يتمكن من استيعاب احلق، ومعرفة مقاصد الشرع، وال يثبت أمام            إذا خاض فيه من ال حيسنه، وجادل املخالف من        : األول

، قال   يف خذالن احلق، ونصرة اادل بالباطل      فحينئذ يكون احلوار سبباً   ... الشبه املثارة، وال يستطيع إقامة احلجة وقمع املبطل       

، فال   وعقالً فاسدة مسعاً هؤالء ناظروهم مناظرة    لكن غالب    ( :ن تيمية رمحه اهللا مبينا خطورة املناظرة الضعيفة       يخ اإلسالم اب  ش

هم عرفوا دين اإلسالم يف كثري من املسائل اليت نازعوهم فيها، بل صاروا يضيفون إىل دين اإلسالم ما ليس منه، وال قـالوا يف                        

ارضيهم ما هو حق؛ بل ردوا باطال بباطل، وقابلوا بدعة ببدعة، لكن باطل الفالسفة أكثر، وهـم                 االستدالل واجلواب عن مع   

الكالم، ولكن ضعف   ية من أولئك املبتدعني من  أهل        أعظم خمالفة للحق املعلوم باألدلة الشرعية والعقلية يف األمور اإلهلية والدين          

  .)1()معرفة هؤالء املتكلمني باحلق وأدلته سلطت أولئك

  وال وىف   مل يكن أعطى اإلسالم حقـه،      ؛فكل من مل يناظر أهل اإلحلاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم         (  :ضوقال يف درء التعار   

وقال الشاطيب  .)2( )مبوجب العلم واإلميان، وال حصل بكالمه شفاء الصدور، وطمأنينة النفوس، وال أفاد كالمه العلم واليقني              

 ما ترى اجلهال حيتجون ألنفسهم بأدلة فاسدة وبأدلة صحيحة          فكثرياً( :اجلاهل يف التعامل مع األدلة    رمحه اهللا مبينا منهج اادل      

وكثري ممـن   ،  املعارضة له أو   للنظر يف غريه من األدلة األصولية والفروعية العاضدة لنظره            واطراحاً ،اقتصار بالنظر على دليل ما    

 مبقتضاه وعمل على وفقه إذا كان له فيه غرض أو أعرض عن غرض له عرض              ورمبا أفىت  ، العلم يتخذ هذا الطريق مسلكاً     يدعي

  .)3()يف الفتيا كجواز تنفيل اإلمام اجليش مجيع ما غنموا
وحمبة مـا أمـر ببغـضه        ،ما أبعده رب العاملني    استغالله هلدم الدين، وتقويض دعائم ما بناه املرسلون، وتقريب           إذا مت : الثاين 

وتقريب وجهـات   الشرعي  ادى املتحاورون إىل إقصاء الدين والتنفري منه وحتسني الباطل باسم احلوار            خاصة إذا تن  ... وعداوته

 علْمٍ بِغيرِ اللَّه في يجادلُ من الناسِ ومن ، قال تعاىل عن أمثال هؤالء النظر وحتقيق املصلحة الوطنية وما إىل ذلك من الشبه

سورة احلـج  [ الْحرِيقِ عذَاب الْقيامة يوم ونذيقُه خزي في الدنيا لَه اللَّه سبِيلِ عن ليضلَّ عطْفه  ثَانِي.منِريٍ كتابٍ هدى وال وال

سـورة  [  الْفتنة ابتغاَء منه ابهتش ما فَيتبِعونَ زيغٌ قُلُوبِهِم يف الَّذين فَأَما  : مبينا منهجهم وغايتهموقال جل ثناؤه. ]8،9اآليتان 

  .فبني أم يستغلون املتشابه من الكتاب لإلضالل عن سبيله ودينه،  ]7آل عمران اآلية 

 
                                                 

  . 2/327الصفدية )  1(
  . ففيها شواهد أخر11/232وانظر جمموع الفتاوى.1/357درء التعارض)  2(
  .2/222االعتصام )  3(
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كانت بدايتـها اهلجـرة    ... األوجهتعددة  العالقة بني اإلسالم والنصرانية عالقة طويلة األمد عميقة اجلذور، متنوعة األطوار، م           

 إىل امللـوك    األوىل إىل احلبشة وما تال ذلك من حماورات يف جملس ملكها النجاشي، مث تتابعت مكاتبات الرسول الكـرمي                   

مث انتقلت العالقة إىل احلرب بني جند اإلسالم وجنود هرقـل علـى             ،)1( والرؤساء النصارى يف مصر والشام ونواحي اجلزيرة      

وتوالت حركة التاريخ بني اجلانبني بني مد وجزر تارة يغلب جانب البيان، وأخرى يضطر فيها إىل الـسنان،                  ... ود الشام حد

ـ  اللَّه الَّذين آمنواْ وليعلَم الناسِ بين نداوِلُها األيام وتلْك وتارة تكون الغلبة جلند الرمحن، وتارة يدال منهم،  ختيذَو  ـنكُمم 

   .]141،140سورة آل عمران اآليتان[ الْكَافرِين ويمحق آمنواْ اللَّه الَّذين  وليمحص.الظَّالمني يحب واللَّه الَ شهداء

وسـيطر  ذا الدين،   كما حتول كثري من أبناء األمم واألديان األخرى إىل ه         إىل اإلسالم،   ويف أثناء ذلك حتولت فئام كثرية منهم        

كما قـال   با  وك بتالبيب النصرانية وحياصرها وحيصرها يف مضايق ودهاليز أور        سمياإلسالم على كثري من بالدهم فإذا اإلسالم        

 ليست حـىت يف مواجهـة       –إن مشكلة اإلسالم هذه مسألة ال ميكن أن نتغافلها ببساطة           : ( جاير دنر يف مؤمتر أدنربه للتنصري     

طريقة ال ميكن وصفها، واليت تواجهنا يف الشرق األقصى، وهذه أوال، ألن اإلسالم على أبوابنا، فمن أقصى                 األوضاع العاجلة ب  

 من طرف البحر املتوسط عند أعمدة        يلمسها، وميكن القول إنه ميسكها عملياً      با إنه فعالً  والساحل الشمايل ألفريقيا يواجه أور    

ة املركزية لعامل اإلسالم الصلب من مشال أفريقيا إىل غرب ووسط آسيا إنـه              فكروا يف تلك الكتل   ... هرقل وعند القسطنطينية  

وكانت غلبة اإلسالم لغريه من األديان واألقوام حمل إعجـاب           .)2( )كإسفني ثابت حيجب الغرب املسيحي عن الشرق الوثين         

 أسـاس إمرباطوريـة     -وسلم   أي حممد صلى اهللا عليه       – لقد وضع ( :خصومه، حىت قال جورج بوش اجلد     وانبهار من قبل    

                                                 
 وكتابه ورسائله، تأليف خمتار الوكيل، وكذا كتاب احلوار سفراء النيب : اتبات والوفود ومن ذلك كتابتناولت دراسات كثرية هذه املك)  1(

  .اإلسالمي املسيحي، تأليف بسام عجك
  .م1910جاير دنر يف مؤمتر أدنربه للتنصري الدويل بالقاهرة عام .ت .هـ.الوثيقة اإلسالم اخلطر، نص اخلطاب الذي ألقاه و)  2(
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استطاعت يف ظرف مثانني سنة فقط أن تبسط سلطاا على ممالك وبالد أكثر وأوسع مما استطاعته روما يف مثامنائة سنة، وتزداد                     

واحلقيقـة أن  . دهشتنا أكثر وأكثر إذا تركنا جناحه السياسي وحتدثنا عن صعود دينه وانتشاره السريع واستمرار رسوخه الدائم            

صلى اهللا  [ققه نيب اإلسالم واإلسالم ال ميكن تفسريه إال بأن اهللا كان خيصهما برعاية خاصة، فالنجاح الذي حققه حممد                   ما ح 

  .)1() ال يتناسب مع إمكاناته، وال ميكن تفسريه حبسابات بشرية معقولة] عليه وسلم

إنين (  :القبول وحتميه من الذوبان حيث يقول      مع جورج بوش يف أن اإلسالم ميلك مقومات ذاتية يئ له              جورج بيترز  تفقوي

ططـة  أميل إىل االتفاق مع فاندر وزومير وفرينتاك وآخرين فيما ذهبوا إليه من أن اإلسالم حركة دينينة معادية للنـصرانية، خم                   

 سـقة اجتماعيـاً   ويف ذات الوقت فالنظام اإلسالمي هو أكثر النظم الدينيـة املتنا          : ىل أن يقول  إ...  يفوق قدرة البشر   ختطيطاً

 ويفوق يف ذلك النظام الشيوعي، ولكن هذه احلقيقة جيب أال تثبط عزم املنصرين أو تعميهم عن رؤية العديد من نقاط                     اسياًوسي

االتصال أو اجلسور، فهي حقيقة تضع اإلسالم يف وجهته التارخيية والدعائية الفريدة فقط، وعلى كل حال جيب أال ختيفنا هذه                    

   .)2( ) من خالهلا جتد دعوته طريقاًليس هناك نظام متماسك مل يترك الرب فيه شروخاًو ... احلقائق؛

 ظهور اإلسالم وترسخه السريع والقوي يف أراض آسيوية وأفريقيـة           يف كتابه اإلسالم واملسيحية    فسكي جورا أليكسيرجع  وي

النصرانية الشرقية اليت قابلت الدين اجلديـد        مصري   - بصورة حامسة  - حددالذي  واسعة يف أثناء مسرية الفتوحات اإلسالمية       

  -:أمهها ، ومرد ذلك املوقف إىل عدة عوامل  - يف كثري من املناطقدون أية مقاومة، بل بالترحاب ) اإلسالم(

   ).بشرط التعاون السياسي، طبعاً( ة طقوس العبادة املسيحية  تسامح اإلسالم إزاء القضايا املتعلقة بإقام: أوالً

ويقول  .اًبسبب أن املسلمني محوا املسيحيني من تعديات و اعتداءات و مالحقات إمرباطورية بيزنطية غري املتساحمة مطلق                :ثانياً

فشعائر اإلسالم أكثـر    . أكرب بكثري من املسيحية   ، ليوم بشعبية بني السكان األفارقة    والواقع أن اإلسالم يتمتع ا    : يف موطن آخر  

 من طقوس التعميد    صعوبات طقسية أقل بكثري   بكما أن الدخول يف دين اإلسالم يرتبط        ، تشدداًومتطلباته الدينية أقل    ، بساطة  

. ه اإلسالم بصورة ميسرة و متـساحمة      الذي ينظر إلي  ، مثل تعدد الزوجات  ،  إضافة إىل عامل اجتماعي مهم هنا      .عند املسيحيني 

   .)3( )ق اإلسالم دون أي دين آخراألقرب إىل فطرته أن يعتنإن األسهل على اإلفريقي الناضج ووهلذا ف

                                                 
 وال يقر على إطالق اسـم إمرباطوريـة علـى           ،353لى اهللا عليه وسلم مؤسس الدين اإلسالمي ومؤسس إمرباطورية املسلمني،ص         حممد ص  )1(

  .اإلسالم؛ بل اإلسالم ديانة ربانية
  .566التنصري خطة لغزو العامل،ص  )2(
  .177،160اإلسالم واملسيحية ص ) 3(
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فال تزال الرغبة قائمة يف حتقيق نصر كاسح        ... ومع هذا االعتراف ذه احلقائق، واإلدراك التام ملا حيمله اإلسالم من مقومات           

ث يدفع إليه عداء كاشح، ولذا ال يزال السجال العسكري قائما بني األمتني، خيبو تارة ويعصف يف تارة أخرى من خالل حد                    

  .سوا منهم قوة ورأوا منا ضعفاًتقتضيه االستراتيجيات، ومتليه املصاحل، ويدفع إليه البغي منهم إذا أنِ

  : بني الطرفني مر بأربع مراحل هيويرى حممود شاكر رمحه اهللا أن الصراع

أملت اختراق دار السالم    صراع الغضب هلزمية املسيحية يف أرض الشام ودخول أهلها يف اإلسالم ، فبالغضب               :املرحلة األوىل 

علوم ((  أن ميد املسلمني مبا يطلبونه من كتب          وال راهباً   وال أمرياً  لتسترد ما ضاع ، تدفعها بغضاء حية متساحمة ، مل متنع ملكاً           

  .وضل الصراع قائماً مل يفتر ، أكثر من أربعة قرون . ت حتت يد املسيحية يعلوها التراباليت كان ،)) اإلغريق –األوائل 

 ببغضاء جاهلية عاتية عنيفة مكتسحة مدمرة سفاحة للدماء ،          صراع الغضب املتدفق من قلب أوربة ، مشحوناً       : املرحلة الثانية   

سفحت أول ما سفحت دماء أهل دينها من رعايا البيزنطية ، جاءت تريد هي األخرى ، اختراق دار السالم ، وذلك عهـد                       

  .نني ، مث أرتد خائبا إىل مواطنه يف قلب أوربةاحلروب الصليبية الذي بقى يف الشام قر

صراع الغضب الذي أورثه اندحار الكتائب الصليبية ، من حتته بغضاء متوجهة عنيفـة ، ولكنـها متـرددة                   :  املرحلة الثالثة   

حية ،  يكبحها اليأس من اختراق دار اإلسالم ثالثة بالسالح وباحلرب ، فارتدعت لكي تبدأ يف إصالح خلـل احليـاة املـسي                    

              باالتكاء الشديد على علوم دار اإلسالم ، ولكي تستعد إلخراج املسيحية من مأزق ضنك مس ، وظلت على ذلـك قرنـاً       وئ 

  .ف قرنونص

 ذا  ومل تصنع هذه املراحل شيئاً    . أغالل اجلهل والضياع    )) القرون الوسطى   (( ف يف أغالل    سرانت ت وهذه املراحل الثالث ، ك    

  .بال 

 وقود من هليب البغضاء واحلقد الغائر يف         وتوهجاً صراع الغضب املشتعل بعد فتح القسطنطينية ، يزيده اشتعاالً         : املرحلة الرابعة 

، وهم شبح خميف مندفع يف قلب أوربة ، يلقى ظله على كل شيء ، ويفـزع كـل                   ))  أي املسلمني    –الترك  (( العظام على   

 ذا بال ، فـصراع الغـضب   راحل الثالث األول مل تصنع للمسيحية شيئاًوإذا كانت امل. كائن حي أو غري حي بالليل والنهار    

  املشتعل بلهيب البغضاء واحلقد هو وحده الذي صنع ألوربة كل شيء إىل يومنا هذا

ل العلم وعلى   يصنع كل شيء ، ألنه هو الذي أدى م إىل يقظة شاملة قامت على اإلصرار ، وعلى ااهدة واملثابرة على حتص                    

كن هلا يومئذ من سبيل وال مدد ، إال املدد الكائن يف دار اإلسالم ، من العلم احلـي                    ي مللكن  خلل احلياة املسيحية ، و    إصالح  

ددوا، وباجلهاد اخلارق، وباحلماسة املتوقـدة، وبالـصرب         فلم يتر  العلم املسطر يف كتب أهل اإلسالم     عند علماء املسلمني ، أو      
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مستمرة إىل هذا اليوم    ) )العصور احلديثة   ((، وانبعثت ضة    بغتة عن قلب أوربة   )) وسطى  رون ال الق((  انفكت أغالل    الطويل؛

مل يغب عن أحد منهم قـط أـم يف       . من يومئذ، عند أول بدء اليقظة، حتددت أهداف املسيحية الشمالية، وحتددت وسائلها           

شبح خميف متوغل يف أرض أوربة املقدسة ببـأس         ، ألم كانوا يومئذ يعيشون يف ظل         إعداد أنفسهم حلرب صليبية رابعة     سبيل

  يف عينه آناء الليـل     ، ال يطرف فيها جفن حىت يراه ماثالً        القارة كلها  ءشديد وقوة ال تردع، بل هو شبح متجول يطوف أحنا         

 معروف  ل خميف غري  ، وهم املسلمون ، طالئع عامل إسالمي زاخر هائ        )) الترك  (( وهذه  )) !! الترك الترك ((وأطراف النهار،   

ندلس إىل أطراف حتيط بأرض روسيا، إىل جوف قـارة آسـيا، إىل              ممتدة من األ   ة، مسيطر على رقعة متراحب    هلم ما يف جوفه   

 ،)وهو يومئذ قريب من قريب      ( ،   يف هذه املرحلة الرابعة     ليس بالظن، أن السالح     وهم يعلمون اآلن علماً    ،جوف قارة إفريقيا  

مل يبـق   . وحامساً أن حيني حينه ويصبح قادراً    وا أمره جانبا إىل     ، فنح لوالثالث األُ تهم املراحل   فقد وعظ  ، ليس يغىن غناء حامساً   

، واللني واملداهنة وترك االسـتثارة    ، مث املكر والدهاء     التدبري إال سالح العقل والعلم والتفوق واليقظة والفهم وحسن           إذن؛ هلم

الظافرون طالئعها الظـاهرة  )) الترك((جه الزاخرة ، واليت كان  بتدفق أموابل هلم، وال ق  تثارة عامل ضخم جمهول ما يف جوفه      اس

وهذه رعايا املسيحية أمام أعينهم تتساقط يف اإلسالم مرة أخرى، طائعة خمتارة، وتـدخل حبماسـة                . أوربةهلم عيانا يف قلب     

ى رهباا ورعاياها بغضا لإلسالم، ومحاسة  املسيحية، ويغلمع كل فجر قلبويرتاع !! ياهلا من فجيعة  ! ويقني ثابت يف اإلسالم   

                   .)1( )للمسيحية

 يريد أن يكتب عن اجلدل بني الطرفني البد أن يستصحب معه تاريخ العالقة بينهما             بعد النظر يف تاريخ الصدام بينهما فالذي        و

 يف هذا البحث    الذي يعنيا هنا   ولكن   مة املوجزة،  ولذا قدمنا هذه املقد    وما فيها من جدال وجالد؛ ألما وجهان لعملة واحدة،        

 وسار عليها خلفاؤه وصحابته من بعده رضـي         عالقة الدعوية الشرعية اليت أرسى منهجها نبينا حممد         المن هذه العالقة هي     

 اإلسالم تدعو إىل    اهللا عنهم، واقتفى أثرهم علماء األمة من بعدهم، وال تزال األمة تترسم آثارهم عرب لقاءات فردية أو مجاعية،                 

   ....تارة، وتنافح عنه أخرى، وتلتقي معهم يف ثالثة للتعاقد على حفظ مصاحل، وحتقيق مكاسب، وتصحيح تصور

ـ  وغريهم )2(ملوك النصارى وجمادلته لنصارى جنران     وبوفوده إىل    وكل من كتب عن هذه العالقة يستشهد مبكاتباته           ا، كم

مبوادعة الرسول   ستشهد  ي  لعالقات تعايش سلمي بني املسلمني ومن يعيشون حتت حكمهم مـن           كأساس   )3( دينة ليهود امل

                                                 
اعر  أكثرت من النقل عن هذه الرسالة الشتماهلا على تصوير دقيق ملراحل الـصراع، وملـش               وقد. 46 -44رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا، ص        )1(

  .النفوس 
  . 4/1592، 4119انظر صحيح البخاري، ح )  2(
  .4/210و األم . 1/48، وتفسري القرآن العظيم 1/501انظر سرية ابن هشام )  3(
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 منها، إال أنه حدث تغري جـذري يف مـسرية   وفق ما مضىواملناظرات والوفود على  وقد سارت هذه اللقاءات ،غري املسلمني 

  :احلوار مما يضطر الناظر فيه إىل أن يقسمه إىل مرحلتني مها

  .م1960هـ 1380عهد النبوي إىل عام لمن ا: املرحلة األوىل

   : اقتصرت اللقاءات واملناظرات على املوضوعات التاليةوهذه املرحلة

1-               باعه، والتحذير من مغبـة      الدعوة إىل اإلسالم، ابتداًء من الدعوة إىل الوحدانية، واإلميان برسالته صلى اهللا عليه وسلم وات
اللَّه  إِالَّ نعبد وبينكُم أَالَّ بيننا سواء كَلَمة إِلَى تعالَواْ الْكتابِ أَهلَ يا قُلْ  :له تعاىلخمالفته واإلعراض عنه، كما جاء ذلك يف قو

آل عمـران اآليـة   سورة [  بِأَنا مسلمونَ اْاشهدو فَقُولُواْ تولَّواْ اللَّه فَإِن دون من أَربابا بعضنا بعضاً يتخذَ والَ شيئًا بِه نشرِك والَ

  .)1( إىل اليمن  بعثه حينماوكما أوصى بذلك معاذ بن جبل رضي اهللا عنه، ]64
  .، وما مياثلها من الشبهاتيأخذ من التوراة واإلجنيل ، خاصة يف دعوى أن الرسول  إفحام اادل وإرغامه-2

نية، وتفنيد ادعاء الصاحبة والولد وتكفري اخلطايا من قبل البشر، وأن ال يتخذ البشر               إزالة الشبهات، وخاصة حتقيق الوحدا     -3

  .بعضهم أربابا من دون اهللا 

   .  ، فيما يتعلق حبقوق الراعي والرعية والشؤون اخلارجية والداخلية التعايش السلمي واالتفاق على احلقوق والواجبات-4 

قـررت   آيات القرآن الكرمي اليت ابتداء من عرب تاريخ هذه العالقة ومل خترج عنها،   وهذه املوضوعات واملنطلقات واضحة جلية    

، أو يف مكاتبات اخللفاء وامللوك املسلمني، أو يف          يف مكاتباته ومراسالته  وأطّرت وحددت مستوى العالقة بني اجلانبني، أو        

  . أو مسترشداًيهم مناظراً علدرِ ألقرام ومن ي وجمادالم املسلمنيمناظرات العلماءدعوة و

  .ىل اآلن وإىل ما يشاء اهللاإ. م1960هـ 1380من عام : املرحلة الثانية

تناوهلا يف املرحلة األوىل وزادت عليهـا       مت  اليت  ويف هذه املرحلة اليت نعيشها تناولت اللقاءات واحلوارات املوضوعات السابقة           

 وإذا كان   . وهذا هو أبرز ما مييز هذه املرحلة عن السابقة         لنصرانية واإلسالم،  آخر، أال وهو منطلق التقارب الديين بني ا        منطلقاً

  .هذا هو األبرز فالبد لنا من تتبع بداياته حىت نكون على بصرية يف تقييمه واحلكم عليه، والتعاطي معه

 ذكر شيئا منها حممود شاكر كمـا         عرب التاريخ، وهلذا العداء أسبابه ودوافعه اليت       كان عداء النصارى لإلسالم واملسلمني سافراً     

 بعد القرن السابع إىل السادس عشر للميالد        ئق التارخيية أنه خالل ألف سنة أي      أن من احلقا  ( :  األنبا يوحنا قلته   .تقدم، وبني د  

 ت يف كثري    أحدثها اإلسالم، ففي مشال أفريقيا حميت املعامل املسيحية، وتوارى تارخيها أو          مل تواجه املسيحية هزة عنيفة كاليت       

من البلدان، وعمق مأساة املسيحية أمام امتداد اإلسالم احلروب اليت خاضتها الشعوب، بالرغم من أن املسيحيني علـى أرض                   

                                                 
  . 1/50 ،19، وصحيح مسلم، ح 2/505، 1331انظر صحيح البخاري، ح ) 1(
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أكثر بكثري مما تركـه      اإلسالم ويف املناطق العربية ترك هلم مساحة من حرية العبادة، واشتركوا يف كثري من املناصب والسلطة               

 للـبالد اإلسـالمية     ولكن مع اية القرن التاسع عشر وحىت منتصف القرن العشرين ظل الغرب حمتالً             ... املسيحيون لليهود 

والعربية، وميكن القول إن تيار املستشرق المنس كان هو السائد يف وجدان الغرب، ومل يكن المنس يـرى يف اإلسـالم إال                      

للمسيحية، حاربه البيزنطيون بال هوادة، وأطلقوا على املسلمني لقب          يهودية معربة، ومنذ فجر اإلسالم اعتربه املسيحيون عدواً       

مشقي أحد  دروب الصليبية منذ القديس يوحنا ال      ال يقل بشاعة عن تراث احل       ، وحفظ التاريخ تراثاً     الرببر، ومل يتقبلوا حممداً   

هـوت  النهج كثريون من أهـل ال     املهو عدو املسيحية، وسار على هذا       وي الذي أعلن أن اإلسالم      كبار موظفي البالط األم   

وبعد أن صور هذا النـصراين مـا تكنـه           ،   )1( املسيحي مما زرع يف قلوب املسيحيني كراهية ورفضا للمسلمني وحلضارم         

، وأملوا  صدورهم حنونا عرب التاريخ؛ بني كيف مت التحول من احلرب إىل احلوار، ومن اجلالد إىل اجلدال إذا رأوا لذلك موضعاً                   

م الـذي رأى أن     1962 -1882 بدعوة لويس ماسـنيون       وبني أن العامل الغريب بدأ يغري نظرته إىل اإلسالم متأثراً          .فعاًمنه ن 

التاسع  أن العامل األورويب شهد يف النصف الثاين من القرن           أليكسيالدعوة اإلبراهيمية تعترب وحدة روحية متكاملة، بينما يرى         

 أحدمها تبىن األفكار والتصورات واألساليب الرومانسية ويعتمـد          جتاه اإلسالم إىل تيارين    الدي انقسام الفكر األوريب   عشر املي 

جال رعلى شحن العواطف وتأجيج املشاعر، بينما اعتمد االجتاه اآلخر املنهج التجرييب هذا فيما يتعلق باألدباء واملفكرين؛ أما                  

 التقليدية، وإما أم أبدوا الالمباالة وعدم االكتراث جتاه ما يسمى يف            الالهوت فهم إما أُسارى الدوافع السابقة واألهواء الدينية       

ومن أبرز هـذه األصـوات فالدمـري        الغرب مشكلة اإلسالم، ومع ذلك بدأت تظهر أصوات جديدة تطرح عقائد أساسية             

للحـوار   اً ممهـد   أولياً إرهاصاً – أليكسي حبسب رأي    –م ولويس ماسنيون اللذان يشكالن      1900 -1853سلولوفيوف  

 وإن كان قد سبقه إليها الروسي فالدميري، مث أحلق القول بالعمل؛ فـشرع يف               –ون رؤيته   طرح ماسني ،  )2(النصراين اإلسالمي 

 من اجلمعيات الفرنسية العربية هلذا الغرض، كما تقدم مببادرات كثرية لتغـيري             تصنيف عدة كتب عن هذا األمر، وأسس عدداً       

 جتاه اإلسالم، وكان له مراسالت واتصاالت واسعة مع اهليئات الكاثوليكية العليا مبـا يف ذلـك                 موقف الكنيسة الكاثوليكية  

                                                 
  .يوحنا قلته. القيم اإلنسانية بني حضارتني، تأليف األنبا د) 1(
ومما ينبغي أن ال يغيب عن أذهاننا وحنن نـستقرئ          . 120 -109 واإلسالم واملسيحية ، ص      780انظر القيم اإلنسانية بني حضارتني، ص ،      ) 2(

مأساة احلسني بن منصور احلـالج،      :(إذ أطروحة ماسنيون للدكتوراه هي      هذه التحوالت أن كال من الرجلني يعترب متأثرا بفلسفة وحدة الوجود،            
فكانت دعوما استجابة ملعتقداما؛ فطرحا هذا الطرح يف وقت عجزت فيه النصرانية عن اختراق اإلسالم؛ وتلقته الكنيسة                 ). شهيد اإلسالم الزاهد  

  استجابة للدعوة واستغالال للفرصة،
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-1962د للمناقشات اليت دارت يف امع الفاتيكاين الثـاين          كل ذلك مه  ... صداقته مع بابا الفاتيكان الباب بولس السادس      

  . م حول العالقة بني الكاثوليك واإلسالم1965

من ماسنيون فقد كانت الدراسات الكاثوليكية عن اإلسالم يف هذه الفترة تنقسم إىل ثالثة اجتاهات تقريبا هي                 ومع هذا التوجه    

  :كالتايل

   .، ويطلق عليه اجتاه احلد األعلى، وهو اجتاه ماسنيون وأتباعهوهو األكثر انفتاحاً: االجتاه األول

اه احلد األدىن يف االنفتاح على اإلسالم واالعتـراف بـه، ويفـسرون             وهو املضاد املتحفظ الذي يطلق عليه اجت      : االجتاه الثاين 

  .للقرون الوسطىالغربية  وفق أسوأ األطروحات التقليدية اإلسالم تفسرياً

 والقرآن  وار مع املسلمني، مع أن موقفهم من الرسول         وسط، وهو موقف االنفتاح والود واحل     وهو االجتاه ال  : االجتاه الثالث 

  .تيار احلد األعلى يف االنفتاح على اإلسالم وهو خالف ،حتفظاًالكرمي أكثر 

هذا على مستوى الدراسات، أما على مستوى الكنسية الكاثوليكية فقد بدأ منذ أواسط القرن التاسع عشر اهتمـام الكنـسية      

لكاثوليكية العليا  م تضمنت أن السلطة ا    1959-1954 أن الوثائق الكنسية بني عام       أليكسيبنصارى الشرق األدىن، ويذكر     

آسيوي، وأخذت بتكييف نفسها وتوجهها مع هـذه العمليـة          -أصبحت تدرك بصورة متزايدة حتمية استقالل العامل األفرو       

على مستوى مذهيب عقائدي مـشكلة      م  1965-1962واستمر هذا التوجه إىل أن ناقش امع الفاتيكاين الثاين          ... الكونية

، )عالقة الكنيسة مع الديانات غري املسيحية     ( حول    خاصاً املسألة تصرحياً ة حيث خصص هلذه     الكنيسة والديانات غري النصراني   

 اليت يتحدث فيها جممع مسكوين كاثوليكي عن املسلمني، ويف أثناء نقـاش             كما أن هذه هي املرة األوىل منذ أربعة عشر قرناً         

وثيقة املقترحة عن اإلسالم بروح إجيابيـة، يف حـني          هذه املسألة انقسم أعضاء امع حيث كان بعضهم يرى التحدث يف ال           

  . للكنيسة، ومن مث طالبوا بإدانته دون حتفظ حقيقياًاليت ترى اإلسالم بدعة خطرية وديداًمتسك آخرون بوجهة النظر التقليدية 

ـ م على   1965واستمرت املداوالت واجللسات إىل أن جرى االقتراع يف جلسة علنية يف اخلامس عشر من أكتوبر عام                  نص ال

ـ    . فقـط  صـوتاً 88 يف حني عارضه      أسقفاً 2226فوافق عليه   ) عالقة الكنيسة مع الديانات غري املسيحية     (الصريح اخلاص ب

 إن الكنيسة تنظر بعني االعتبار أيضاً     (  :ويتكون هذا التصريح من مخسة أقسام، والذي يهمنا هو القسم اخلاص باإلسالم وهو            

الذين   اإلله الواحد احلي القيوم الرحيم القادر على كل شيء، خالق السماء واألرض، ومكلم البشر              إىل املسلمني الذي يعبدون   

ليه بطيبة خاطر اإلميان اإلسالمي،      كما خضع له إبراهيم، الذي يسند إ       جيتهدون يف أن خيضعوا بكليتهم حىت ألوامر اهللا اخلفية،        

املسلمون ال   - رمون أمه العذراء، كما أم بتقوى يتضرعون إليها أحياناً        وأم جيلون يسوع كنيب وإن مل يعترفوا به كإله، ويك         
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عالوة على ذلك فإم ينتظرون يوم الدين عندما يثيب اهللا كل البشر القـائمني مـن                 -يتضرعون إال إىل احلي الذي ال ميوت        

 على مر   –، وإذا كانت قد نشأت      اة والصوم املوت، ويعظمون احلياة األخالقية أيضا، ويؤدون العبادة هللا السيما الصالة والزك          

 وينصرفوا  ،على أن يتناسوا املاضي    منازعات وعداوات كثرية بني املسيحيني واملسلمني فامع املقدس حيض اجلميع            –القرون  

لفائدة النـاس   ونوا ويعززوا معا العدالة االجتماعية واخليور األخالقية والسالم واحلرية          ـاهم املتبادل، ويص  ـ إىل التف  بإخالص

  . )1( ) مجيعاً

بدأ أكثر صعوبة وتعقيداً؛ إذ     لقد قوبلت دعوة امع بارتياح وترحيب يف أوساط الكنسية الكاثوليكية؛ إال أن التطبيق العملي               

 أيده  تبني أنه توجد معارضة للحوار يف الكنسية نفسها، فأساقفة الدول اليت يشكل املسلمون فيها أقلية يعارضون احلوار، بينما                 

ويف مرحلة تالية برز يف الكاثوليكية ثالث نزعات من حيث املوقف من اإلسالم، الرتعـة       . أساقفة البلدان ذات األغلبية املسلمة    

ال ميانعون من حيث املبـدأ يف       : الرتعة الثانية .  من القواسم املشتركة بني الديانتني     يؤيدون احلوار مع املسلمني انطالقاً    : األوىل

، وهم يف نفس     لكنهم يشترطون إقامته ضمن اال الدنيوي البحث؛ حبيث ينأي احلوار عن مناقشة املسائل الدينية              إقامة احلوار 

يرى أن الواقع حيول دون إقامة حوار مفيد        : الرتعة الثالثة . الوقت يريدون أن يرتكزوا يف حوارهم الدنيوي على مبادئ الهوتية         

ة أن اإلسالم واملسلمني هم الذين ال يقبلون أدىن مساواة بينهم وبني غريهـم مـن                بني الديانتني، ويعتقد أصحاب هذه الرتع     

 توالت مـؤمترات    مث. )2(  يف الكاثوليكية املعاصرة   ة احلجم وليس هلا تأثري    وهذه الرتعة ليست كبري   . أصحاب الديانات األخرى  

  يناقش معضلة وال خيرج حبل،  ويقرب حقـاً   ي إليه، دع بني عاصمة وأخرى، تارة ندعو إليه، وتارات ن        احلوار ومنتدياته متنقالً  

، ذكرها مرتبة موضـحة موضـوعاا         للحوار  مؤمتراً 31م أكثر من    2006-1965وقد عقد حالل هذه الفترة      . من باطل 

وهي رسالة أعدت لنيل درجـة      ) احلوار اإلسالمي املسيحي  (بسام داود عجك يف رسالته احلاوية        - وأماكنها وأبرز توصياا  

  . )3( كما ذكرها أليكسي يف كتابه اإلسالم واملسيحيةلتخصص العايل املاجستري، يف كلية الدعوة اإلسالمية يف طرابلس، ا

 

 

                                                 
  .199انظر املسائل اليت تضمنها قرار امع املسكوين الفاتيكاين الثاين يف كتاب الشرق والغرب، ص . 143اإلسالم واملسيحية، ص  )1(
 تناول هذه املسألة    – حبسب علمي    –ما يتعلق بتاريخ احلوار وحمرضاته وأدواره مت استخالصه من كتاب اإلسالم واملسيحية، وهو أمشل كتاب                 )2(

  .منه 153 -109 والعزو إليه، انظر ص وأرخ هلا؛ فلذا أكثرت النقل منه
  .158-154و اإلسالم واملسيحية، ص . 283 -239احلوار اإلسالمي املسيحي ، ص  )3(
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אאWאK 

مل يكن ذلك فليس أمـام       احلديث عن أهدافه وغاياته يتطلب أن يكون كل فرق حدد أهدافه منه بشكل صحيح وواضح، وما               

  . احلوار الذي يدعى إليهاقف، وحتديد منطلق كل فريق من هذاث إال أن جيتهد يف استقراء النصوص وحتليل املوالباح

  -: فأما أهداف املسلمني من هذا احلوار فهي

 مة والْموعظَةبِالْحكْ ربك سبِيلِ إِلى ادع  : من قوله تعاىل بالواجب ورمحة باملخالف انطالقاًقياماًىل اإلسالم إالدعوة  -1

ةنسم الْحلْهادجي وبِالَّت يه نسإِنَّ أَح وه كبر لَمن أَعلَّ بِمن ضع هبِيلس وهو لَمأَع يندتهبِالْم  ] 125النحل اآليـة  سورة[  ،

بعضنا  يتخذَ والَ شيئًا بِه نشرِك اللَّه والَ إِالَّ نعبد وبينكُم أَالَّ بيننا سواء كَلَمة إِلَى تعالَواْ الْكتابِ أَهلَ يا قُلْ  :وقوله جل ثناؤه

  .]64آل عمران اآلية سورة [  بِأَنا مسلمونَ اشهدواْ فَقُولُواْ تولَّواْ اللَّه فَإِن دون من أَربابا بعضاً

الفرقان سورة [ تفِْسريا وأَحسن بِالْحق جِئْناك إِالَّ بِمثَلٍ يأْتونك وال  :د الباطل وتفنيد الشبهة قال تعاىلإحقاق احلق ور -2

 من النصارى يبلغهم اإلسالم ومينعهم منه شبهات حتـول بينـهم وبينـه،              وقد ذكر ابن تيمية رمحه اهللا أن كثرياً       ،   ]33اآلية  

  .)1( ة عليهافيحتاجون إىل أجوب

 اللَّه شيئًا من يملك فَمن قُلْ مريم الْمِسيح ابن اللَّه هو إِنَّ قَآلُواْ الَّذين كَفَر  لَّقَد :قال تعاىلإقامة احلجة وإفحام اخلصم  -3

 يـشاء  ما يخلُق بينهما واَألرضِ وما السماوات ملْك وللّه ميعاج في اَألرضِ ومن وأُمه مريم ابن الْمِسيح يهلك أَراد أَن إِنْ

 .)2( ]17املائدة اآلية سورة [  قَدير شيٍء كُلِّ واللَّه علَى

 ومـع    مع يهـود املدينـة     عليها كما فعل الرسول     معهم  حتقيق املصاحل الشرعية اليت ال تتحقق إال بالتحاور والتعاقد           -4

 .نصارى جنران

                                                 
  .1/76اجلواب الصحيح ) 1(
    .117-112وانظر احلوار مع أهل الكتاب، ص  )2(
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 أي النصارى واملـسلمون     –أن يتناسوا   ( :املعلنة من هذا احلوار فهي كما تضمنته وثيقة امع املسكوين         أما أهداف النصارى    

املاضي، وينصرفوا بإخالص إىل التفاهم املتبادل، ويصونوا ويعززوا معا العدالة االجتماعية واخليـور األخالقيـة والـسالم       -

  تظهر يف ثنايا توصيات املؤمترات ويف      اليت -للحوار املتعلق بالقضايا الدينية      غري معلنة    أما األهداف ) ئدة الناس مجيعاً  واحلرية لفا 

  -:منهااألدبيات املتعلقة ذا الشأن، ف

ها يف مجيـع     وإتاحة الفرصة ملشاركت   ، وإدماجها يف اتمع   ،خراج األقليات النصرانية يف اتمعات اإلسالمية من عزلتها        إ -1

تتفاعل باحلوار، كما أنه يتيح للكنيسة اهلدف ذاته؛ فقد أشار رئيس رهبنة            األنشطة اليت ال تتمكن من التعاطي من خالهلا مامل          

 للعالقات بني الكنيسة والعامل، وأن ليس للكنيسة إال أحـد            جديداً اليسوعيني أروب إىل أن احلوار املعاصر يربز بوصفه شكالً        

موقف اجليتو اهلارب إىل عامله اخلاص واملنكفئ على ذاته، أو موقف التحرمي والتجرمي واالقتراب من العامل                : ت هي ثالثة خيارا 

فقط دف إدانته، أو موقف احلوار وهو املوقف الذي رأى البابا أنه يشكل املنطلق املعبر أفضل تعبري عن العالقة بني الكنيـسة                

  . )1( والعامل

أيدون أور يف   .  عن التنصري الذي حيقق تقريب النصرانية دون أن يستوجس املدعو منه خيفة، فقد ذكر ج                أنه البديل اآلمن   -2

جيب استبدال تشويه مسعة اإلسـالم بالتعـايش و   أنه ( :حبثه املقدم إىل مؤمتر كلورادو أن من دروس املاضي وتوقعات املستقبل   

أن الغرب يوظف احلوار هلـدف      ( السماك   .وذكر د  ،   )2( )وعجزه على الرغم من زيف اإلسالم       ون إضعاف التنصري  داحلوار  

التعرف بشكل أفضل على عقلية املسلمني، ودراسة التحوالت املستجدة يف الفكر اإلسالمي عن قرب؛ لتسهيل عملية االحتواء                 

آلخرين كـي خيتـربوا     م اعتربت أن احلوار يتيح الفرصة ل      1984واالستيعاب والتدجني، وذكر أيضا أن وثيقة الفاتيكان لعام         

  . )3( )بأنفسهم القيم اإلجنيلية بشكل واقعي، وهذا يفهم على أن احلوار هو وجه من وجوه التبشري

يف األلفية الثالثة القوة الـيت تـستطيع        ) بسيادة الكنيسة الكاثوليكية والربوتستانتية اإلجنيلية    (  أن تكون الديانة النصرانية      -3

) first things(ملرحلة القادمة من تاريخ العامل؛ ألا حبسب رأي القس رتشارد جون مدير جملة تشكيل الثقافة العاملية يف ا

                                                 
  .165-164اإلسالم واملسيحية، ص  )1(
  .589التنصري خطة لغزو العامل، ص  )2(
، والوثيقة اإلسالم اخلطـر،     162 ، واإلسالم واملسيحية، ص      404-403، وانظر احلوار اإلسالمي املسيحي    82-81ة إىل احلوار، ص     مقدم )3(

  . 22-20ص 
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 النـصرانية   ةفهو يرى أن هيمن   .  )1() هي الديانة الوحيدة اليت تستطيع أن تقدم رؤية متكاملة وشاملة ومتفائلة لإلنسانية كافة            

  .، وال سبيل إليها إال من خالل احلوارتهانها من تشكيل الثقافة العاملية وفق رؤيعلى غريها متكّ

 – أبو ليلة رئيس قسم الدراسات اإلسالمية باللغة اإلجنليزية يف جامعة األزهـر              .نشر النصرانية والدعوة إليها فقد ذكر د       -4

 . )2( طيلأن هدفهم من هذه املؤمترات واحلوارات هو الدعوة إىل النصرانية ونشر األبا            -بعد أن خاض بعض هذه املؤمترات       

 الديانات األخـرى     للتنصري؛ إذ اهلدف من ذلك أن ينضج أصحاب         جديداً وذكر أليكسي أن احلوار أريد به أن يكون أسلوباً        

 :ومما جاء يف األسس اليت وضعتها اللجنة الفرعية للحوار والتعايش بني الـديانات احليـة              .  )3( ليتحقق هلم اخلالص املسيحي   

جيب أن يكون مبنيا على أساس أننا جنتمع حلل مشاكلنا اخلاصة، وألجل أن خنـدم ديننـا،                 : ار األسس العقائدية للحو   -8(

  .)4()املسيح كمخلصبوألجل أن نفكر يف كيفية إنقاذ البشرية، والذي لن يتم إال باإلميان 

لعصر احلاضـر   عمر فروخ غاية هذا احلوار يف ا      . مصطفى خالدي و د   . ذكر كل من د   وإفسادها، حيث   زعزعة العقائد    -5

 كبرياً من املؤسسات الغربية كاملدارس و       فإن عدداً ،  املسيحيني أمر قدمي    واحلوار بني املبشرين و بني أتباع األديان غري        ( :فقاال

غاية هذا احلوار زعزعة العقائد على ألسنة أشخاص        وار مستتر كثرياً أو قليالً و      مجعيات الشبان والشابات وسائل حل     النوادي و 

  . )5( )و احلوار كاملعاهدات يظفر بالغنائم فيها من كان أقوى يداً و أرفع صوتاً ، يف قومهممعروفني

ـ    ، و أم على شيء من احلق،  بالديانة النصرانية اعتراف املسلمني  -6 ن و أن هناك نقاطاً و مـسائل مـشتركة بينـهم ميك

ني أتباعهم وبني التفكري يف دراسة اإلسـالم خـشية           آخر للحيلولة ب   ، ومن جانب  اللتقاء الطرفني، هذا من جانب    استثمارها  

  .)6(اعتناقهم له

  

  

  
                                                 

  .م7/4/1999م، وانظر جملة النور مقالة فوزي تاج الدين، بتاريخ 16/6/1997جريدة املستقلة،  )1(
  .28،ص1731جملة الدعوة السعودية، العدد  )2(
  .171اإلسالم واملسيحية ،ص  )3(
وانظـر اإلسـالم    . ومـا بعـدها    776وانظر التنصري خطة لغزو العامل، ص       . 431،  403-400، و 394احلوار اإلسالمي املسيحي، ص      )4(

  .171،182 واملسيحية،
  258: ص ، التبشري و االستعمار  )5(

 .علي بن نفيع العلياين. تأليف د  ، 449: غالية فيه ص  أمهية اجلهاد يف نشر الدعوة اإلسالمية و الرد على الطوائف امل(6)
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אאWאאK  

 فاحلمـد هللا،     وصواباً ، ولكنه يديل برأيه واجتهاده، فإن كان حقاً        ما سألةباحث أن يقطع حبكم الشرع يف م      من العسري على ال   

حلديث عن املوقف من هذا احلوار يتعدد بتعدد منطلقاته؛ فأما املنطلقات الثالثـة الـيت               ، وا  األخرى فأستغفر اهللا   توإن كان 

 هلـذا   وردت يف املرحلة األوىل فهي منطلقات مشروعة للحوار مىت ما استكمل شروطه وآدابه، وكان احملاوِر واحملاور أهـالً                 

بقدر ما يتحقـق بـه فـرض    ، بل جيب أن يسلك الداعي إىل اهللا مجيع السبل املشروعة من حوار أو جدال أو مناظرة                  احلوار

، من دعوة للوحدانية، وتفنيد للشبه الواهية،       شرع احلنيف حل الشرعية اليت جاء ا ال     املصاالكفاية يف هذا الباب؛ وذلك لتحقيق       

  .ملعاند، وحتصيل للمقاصد الدينية والدنيويةوتثبيت لألمة الداعية، وإرغام للمجادل ا

أما املنطلق الرابع يف املرحلة الثانية وهو احلوار الذي يهدف إىل التقارب الديين وإذابة الفوارق بني املنتسبني إىل اإلسـالم وإىل                  

، فهذا منطلق ال جيوز      )1( غريه، وإجياد القواسم املشتركة والزعم بأننا مجيعا نؤمن بإله واحد، وكتاب واحد، ورسول واحد             

  .املشاركة فيه إال بقدر بيان ضالل املخالف ودعوته إىل اإلسالم، والتحذير من مغبة ما يفضي إليه صنيعه

 ولكن ليس املقام هنا هل جيوز أن حياور املسلم يف هذه املنطلقات؟ ولكن السؤال الذي يفرض نفسه ما جدوى احلوار مـع                      

جل النصارى مع غالب املسلمني تعامل االستعالء والظلـم         فيه   يف وقت يتعامل     تعايش السلمي النصارى يف املنطلق اخلاص بال    

في الفصل  فاتيكان وهو يعد للحوار مع املسلمني قد أخذ بعني االعتبار هذا الظلم وأعد حماوريه لذلك؛ ف               الو واإلقصاء؟واجلور  

 –ولكن املـسلمني    (: املسيحيني الصادر عن الفاتيكان   األول من كتاب إرشادات وتوجيهات من أجل احلوار بني املسلمني و          

                                                 
اإلله الذي يعبده النصارى، هو إله مثلث األقانيم، وهو غري اهللا الذي آمن به مجيع األنبياء واملرسلون، وحنن على ذلك مـن الـشاهدين،                        ...و )1(

يل الذي كتبه هلم مىت ومرقس ولوقا ويوحنا، غري الذي جاء به املسيح             واليسوع الذي يزعمون أنه ابن اهللا، غري املسيح الرسول عليه السالم، واإلجن           
  .عليه السالم
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وال تزال هناك ثالثة ينابيع      .)1( ) مل جينوا من العامل املسيحي سوى القليل من املشاركة الوجدانية          –وجيب أن نقوهلا بصراحة     

  -: تؤسس لصراع عقائدي حضاري يستهدف إلغاء اإلسالم واالستعداء عليه وهي

كما تقـول   التارخيية الغربية احلافلة بصور العداء التشويهية لإلسالم، وهي صور تعكس إصرار الغرب             الذاكرة  : الينبوع األول 

 على دفن حقيقة اإلسالم يف مقربة األحكام التعـسفية طمـساً          ): (اهللا ليس كذلك  (الكاتبة األملانية زينجرد هونكة يف كتاا       

ولعل أبرز شاهد قائم أنه يعقد يف فرنسا         ،   )2(  املناهج املدرسية الغربية   ، وهذا اإلخفاء املتعمد والشحن النفسي جتده يف       )ملعامله

ويعاد فيها إلقاء خطبـة       ديسمرب يف الباحة نفسها من دير بلدة كلري مونت يف جنويب فرنسا            26لقاء موسع كل عام يف يوم       

  .عام900أوربان الثاين اليت ألقاها قبل أكثر من 

  . حركات إسالمية يف بعض الدول اإلسالميةانيفة الذي تستدرج إليهردود الفعل الع: الينبوع الثاين

االستنفار اإلعالمي الغريب لتوظيف ردود أفعال احلركات اإلسالمية يف عملية شحن اتمعات الغربية مبـشاعر           : الينبوع الثالث 

     .) 3( ر ال بد منهالعداء؛ حبيث تتقبل هذه اتمعات مسؤولية املواجهة مع العامل اإلسالمي على أا ش

 النملة فاحلوار بشروطه ومقوماته وأركانه جتسري للفجوة اليت أدت إىل هذا التصادم املفتعـل               .ومع كل ذلك فكما قال معايل د      

بني الثقافات، وكلما زادت أساليب احلوار خفت حدة التصادم، على الرغم من أننا ال نستطيع نسيان احلال اليت واجهها وال                    

هها املسلمون من بعض الدول النصرانية؛ مما يفضي إىل الصورة القامتة ويستدعى تواصل االعتداء املفتعل، ومع ذلك                 يزال يواج 

 يزالُـونَ  والَ واحـدةً  أُمـةً  الناس لَجعلَ ربك شاء ولَو :فليس من املتوقع أن يتوقف التصادم؛ فذلك سنة ربانية، قال تعاىل

نيفلتخن إِالَّ) 118( مم محر كبر كذَللو ملَقَهخ  ] وقال عز شأنه،]119،118 اآليتـان  هودسورة : لَنى وضرت  نـكع 

ودهالَ الْيى وارصى النتح بِعتت مهلَّتى قُلْ مدإِنَّ ه وه ى اللَّهدنِ الْهلَئو تعبم اتاَءهوأَه دعي بالَّذ نم اَءكلْمِ جا الْعم لَك نم 

  . )4( ولكن املطلوب يف هذا العصر هو حتجيم التصادم ،]120سورة البقرة اآلية [ نصريٍ والَ ولي اللَّه من

ة مع املـسلمني،   بالعالق حيسن بنا أن نقف مع تصريح الفاتيكان اخلاص  ،وبعد هذه الوقفات اليسرية املتعلقة باملنطلقات السابقة      

 أم أنه منذ والدته ولد      ؟ من اللبس   وساملاً  عادالً بني لنا هل كان تصرحياً    ىل احلوار معهم؛ ألن الوقوف مع هذه النص ي        والداعي إ 

حيمل عناصر فنائه وأفولههاًمشو ،.  

                                                 
  .384احلوار اإلسالمي املسيحي،ص  )1(
  .انظر كتاب صورة العرب واملسلمني يف املناهج الدراسية حول العامل، موعة من الباحثني  )2(
   .196 ، والشرق والغرب، ص 110مقدمة إىل احلوار، ص)3(
  .192،191الفكر بني العلم والسلطة،ص  )4(
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ـ               :فأقول ه يتـضمن ثغـرات      إن الباحث أليكسي حلل هذا النص من حيث موافقته ومناسبته لإلسالم وللمسلمني؛ فوجد أن

  :منها جوهرية، وتنقصه مقومات أساسية

ومل يتعرض لإلسالم كدين من حيث االعتـراف        ) يعبدون اإلله الواحد  ( :سلمني كأتباع ديانة   التصريح بوصف امل   اكتفى -1

  . بيان املوقف منهه، أوب

. إلسالم والبوذية والشنتوية وغريها    على الكنيسة؛ وأن هللا جتليات عرب أديان أخرى كا         اعترب امع أن اخلالص ليس وقفاً      -2

 .)1( !!فاعترب البعض أن هذا انفتاح من الكنيسة على اإلسالم، وأي انفتاح أو اعتبار وقد سووا بني اإلسالم والبوذية

واستعاض عنها بعبارة وصفية تتحدث عـن       ) ملة إبراهيم (امتنع امع عن اإلشارة القاطعة والصرحية إىل اتباع املسلمني           -3

  .فهي تصف وال تعترف) الذين يعتقدون أم يتبعون ملة إبراهيم(سلمني امل

 وقد اقترح بعض املؤمترين إدخال تعديل على القسم السادس عشر من مسودة            سكت امع عن صحة نبوة نبينا حممد         -4

إال أن اللجنة   ) لناس باألنبياء يؤكد أن املسلمني يعبدون معنا اإلله الواحد الرحيم، الذي كلم ا          (الدستور العقائدي يف الكنسية     

    ا يفهم منها أن اهللا تكلم عرب حممد      ألغت هذه العبارة؛ أل         الذي كلم النـاس   ( أي أوحى إليه، وتضمن التصريح اخلتامي .(

 عربية إرسال موفدين  ار؛ ولذا رفضت كثري من األقطار ال       من أبرز اإلشكاليات اليت تواجه مؤمترات احلو       إن قضية نبوة نبينا     

تني ما دام أن     حمتجة بعدم جدوى حوار بني الديان      –مشارك  200م الذي شارك فيه أكثر من       1977هلا إىل مؤمتر قرطبة عام      

 . وهو احتجاج ورفض يف حمله.) )2 موقفها من النيب حممد الكنيسة لن تغري

. )3( أن الفاتيكان اعتذر لليهـود     هلم يف حني     رتضمن النص دعوة املسلمني إىل نسيان املاضي، ومل يتضمن النص االعتذا           -5

 ختللها أكثر   هذا النقد اليسري لقرار امع الذي انداحت بعده دائرة املؤمترات واحلوارات على مدى أكثر من أربعني عاماً                وبعد  

 لـك  أن يـستعرض ت    سرية ويبدي فيها رأيـاً    فيجب على من أراد أن يقيم هذه امل       ... من ثالثني ما بني مؤمتر وحوار وندوة      

  :فأقول. ؛ حىت تكون النتيجة اليت يصل إليها صحيحة أو قريبة من الصواباملخرجات

                                                 
   .85مقدمة إىل احلوار، ص  ) 1(
  .148- 145اإلسالم واملسيحية، ص )  2(
   .388، واحلوار اإلسالمي املسيحي،ص 110مقدمة إىل احلوار، ص )  3(
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املؤمترات السابقة جلها كان الداعي هلا منظمات كنسية الهوتية، ويف عواصم غربية، ومعلوم أن اجلهة املنظمـة والداعيـة            -

ياغة توصياته، وقد يعقد املؤمتر وخيرج بالتوصيات        عن اختيار موضوعاته وص    ، فضالً   توجيه دفة ومسار املؤمتر    يكون هلا فضلُُُ  

   .)1( م1977وإن مل حتضر كثري من الدول واملنظمات اإلسالمية، كما يف مؤمتر قرطبةراد هلا، يت يال

-    ا احملاور املسلم    مما يؤكد ضعف احملص أننا مل نر دعوات للحوار تنبعث من املـسلمني –  جهة كان أو فرداً–لة اليت خيرج  

للمتأمل أن الرابح فيها هو الفريق النصراين، ولو        ليت وجهت إىل املسلمني؛ مما يؤكد       بالعدد الذي يقرب أو يساوي الدعوات ا      

  .حققنا فيها مكاسب لرأينا املسارعة إىل الدعوة إليها من قبلنا

ركني من املـسلمني يف كـثري مـن          أن املشا  – جهة كان أو فردا      – مما يؤكد ضعف احملصلة اليت خيرج ا احملاور املسلم           -

وظـائف كنـسية،    أعضاؤه   د الفريق النصراين احملاور يشغل     إما غري متخصصني أو غري متفرغني هلذا األمر، بينما جت          راتاملؤمت

  مسبقاًَ  عن أنه يتم تزويدهم بتوجيهات ومطبوعات خاصة هلذا الغرض، ويتم إعدادهم إعداداً            ومتخصصون يف هذا األمر فضالً    

 مما حدا بأسقف اجلزائر أن يتفهم بعض القصور الذي قد يظهر علـى بعـض                ث املادة العلمية واألسلوبية واخلربات،    من حي 

وهذا قد ال   .)2( )إن احلوار قد سبقته من اجلانب املسيحي مخسمائة سنة من اإلعداد          ( :احملاورين من املسلمني فيعتذر هلم قائالً     

أحـد أبـرز     - مشاركام حمل انتقاد من خصومهم، فهذا هانز كـونج           ا تكون ولذيتحقق لبعض املشاركني من املسلمني؛      

  .  )3( )ليس للمسلمني من مزاج للحوار: (على مشاركة بعض املسلمني فيقوليعلق  -املتابعني للحوار من اجلهة النصرانية 

 منحى التقارب   اتنحو جيد أا    -ينيةاحلوارات املتعلقة بالقضايا الد    أن الناظر يف موضوعات وتوصيات ونتائج كثري من هذه           -

، وإمنا هي متييع للحقائق الشرعية، وتسويق للعقائد الكفرية، وصد عـن            الديين؛ إذ هي ال تبحث عن حق، وال تدحض باطالً         

خزي  إِالَّ منكُم ذَلك يفْعلُ نم جزاء فَما وتكْفُرونَ بِبعضٍ الْكتابِ بِبعضِ أَفَتؤمنونَ  :وهذا مصادم لقوله تعاىل... سبيل اهللا

 :ولقوله جل ثناؤه ،]85 اآلية سورة البقرة[  تعملُونَ عما بِغافلٍ اللَّه الْعذَابِ وما أَشد إِلَى يردونَ الْقيامة ويوم الدنيا الْحياة في

نمغِ وتبي را غَيينالَمِ دلَ نفَلَ اِإلسقْبي هنم وهي وف ةراآلخ نم رِيناسالْخ  ]85 اآلية سورة آل عمران[.   

  أن بعض املؤمترات تنص على أن يقتصر نشر اإلسالم والنصرانية بني أتباعهم، وهذا خيالف هدي القرآن، ولن تلتـزم بـه        -

  .سلمنيالنصرانية اليت ال تتوقف جحافل منصريها عن أن جتوس يف ديار امل

                                                 
   .25 -19انظر مستقبل احلوار اإلسالمي املسيحي، ص )  1(
ين أن هذا فيه شيء من املبالغة؛ ألن النصرانية مل تفكر باحلوار فضال عن أن تعد له إال منذ ستني  ويف ظ.22مستقبل احلوار اإلسالمي، ص )  2(

  .سنة تقريبا
  .21املسيحية وديانات العامل، نقال عن مستقبل احلوار اإلسالمي، ص  ) 3(
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، وهو البحث عن احلقيقة يف وجهة نظر اآلخر، مبعـىن أن  أن ينطلق من أمر جوهري جداًينبغي احلوار أن  السماك. دذكر   -

إن االعتقاد بأن أي واحد منا على صواب ال يعين بالضرورة أن اآلخرين على خطـأ،                .  على أي طرف   احلقيقة ليست حكراً  

وهذا جتهيل للقـرآن،    ،)1( ين عديدة وذكر منها حوار النقاش الفكري وحىت العقدي         أن احلوار يشتمل على مياد     أيضاوذكر  

 ؛ إذ كل مسلم يعلم علم اليقني أنه على احلق يف كـل قـضية                وانتقاص مللة أكملها الذي أنزهلا، وبلغها الذي أرسل ا          

بالضرورة خيرج من امللة، كمـا يف خـرب          بل الشك يف قضية عقدية تعلم من الدين           .عقدية أو غيبية مما أخرب به الرسول        

  .صاحب اجلنة الذي ذكره اهللا يف سورة الكهف

وقد اختلفـت  ( :ويف رد أيب الوليد الباجي يف رسالته إىل راهب فرنسا ما يبني قوة احلجة وعمق الوالء هلذا الدين حيث يقول            

لو كنت لدينا ألريناك يف هذا من كالم متقدمي أهل ملتك،            يبلغك، و  مل لعله    اختالفاً فرقكم يف االحتاد الذي مسيتموه التحاماً     

مث من تقريع املسلمني على ذلك وتتبع احلجج مبا مل يبلغه قط أحد منهم، وألمسعناك من غرائبه وعجائبه وتلفيقاته وتناقـضه                     

يـرد  مل  والسيما ملـن    تب ال حيتمل التطويل،     لكن الكَ ! كبمسعك ويطيش له لُ   وفضائحه واضطراب رواة األناجيل، ما ميأل       

     تفسري، وما أحد من أهل امللل وأتباع الرسل ممـن  ال ر من ورد عليه اإلكثار بالشرح و     التأليف، وإمنا أراد التقريب، وخاف حتي

 يقر بأنه وجد االلتحام الذي تدعونه يف كتب وال ترتيل، وال فيما أخرب به نـيب              -تقدم عيسى عليه السالم، وال ممن تأخر عنه       

   .)2( )ولوال رس

 يف حـني أن     .ق بدليله وبذل السبل يف الوصول إليه، وهذا لعمر احلق غاية كل حي عاقل             هذه املؤمترات من طلب احل    ختلو   -

ورقته الـيت قـدمها يف      النصارى ال يتخلون عن نشر دينهم عرب كل وسيلة مبا فيها هذه املؤمترات، يقول األنباء قلته يف ختام                   

 عن القيم اإلهليـة الثابتـة، أو    تنازالًإن لقاء احلضارات ال يعين إطالقاً (  :ذي عقد يف جامعة القاهرة    مؤمتر اإلسالم والغرب ال   

    . )3( ) من واجب الدعوة هلا والتبشري مبا نؤمنهروباً

وبـة،  ؛ حىت يكون املرتد يف مأمن مـن العق ي عن بعض العقائد الشرعية كالردة ورد يف بعض هذه املؤمترات املطالبة بالتخل       -

يظنون أن الذي حيول بني املسلم وبني أن يعتنق النصرانية هو حد الردة، واحلقيقة أن النصرانية ال يقبلها العقل وال يـسندها                      

  .حىت يتمكنوا من تنصري األطفال وفق توصيات معتمدة؛ رية اعتقاد األطفالاملطالبة حبورد فيها أيضا و .الدليل

                                                 
  .142ص  مقدمة احلوار،)  1(
   .76 -75 الباجي عليها، ص رسالة راهب فرنسا إىل املسلمني وجواب القاضي أيب الوليد)  2(
  .789كتاب املؤمتر الدويل السابع للفلسفة اإلسالمية، ص )  3(
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تصديق على النتائج املتعلقة    لنصراين ال نب ا  بنتائج، ورفض اجلا   توعات عدة، وخرج   عاجلت ندوة احلوار يف طرابلس موض      -

كيف نعمل على إزالة األحكام املسبقة اخلاطئة، وضعف الثقة اليت ال تـزال تفـرق               : قدس وإسرائيل، كما درس املؤمترون    بال

هذا املؤمتر أن افتتح يف مدينـة بنغـازي الكنـسية           والثقة الدينية م تتعارض مع مبدأ الوالء والرباء، كما أن من نتائج             . بيننا

 .)1( !فأي مكسب حققه اجلانب املسلم؟! الكاثوليكية يف نفس العام

 تتيح هذه املؤمترات مكاسب للجانب النصراين كما يف الفقرة السابقة وكما تيسر لكاردينـال الكنيـسة الكاثوليكيـة أن            -

 من وجود هذا املركز العلمي      إنه للمرة األوىل منذ ألف سنة تقريباً      (  :أليكسيفيقول  يتحدث أمام املسلمني يف جامعة األزهر       

جتري لقاءات إسـالمية مـسيحية      ) م1965آذار  ( األضخم يف العامل اإلسالمي يتحدث فيه عامل مسيحي، ومنذ ذلك احلني          

   .)2( )بصورة مستمرة

ني، ومل تتوقف جيوشهم من مدامهة بلدام، ومل تتوقف     على رغم كثرة هذه املؤمترات فلم يتوقف النصارى عن ظلم املسلم           -

ومل تنل األقليات املسلمة حقوقها؛ بل نالت األقليات النصرانية أكثر           جحافل التنصري عن الدعوة إىل دينهم يف ديار املسلمني،        

 ، وهو قبل    الم والرسول   بعد تسلمه منصبه أن هاجم اإلس     احلايل  قام به بابا الفاتيكان     إن أول عمل    مما كانت تطمح إليه، و    

تسلمه هذا املنصب كان يف سكرتارية جلان احلوار، فيفهم من هذا اهلجوم أنه رسالة لوقف احلوار، وأن ما بناه سلفه؛ هدمـه            

    .هو مبوقف واحد، إال أن يكون قد يأس من أن حيقق احلوار األهداف املرجوة منه

فربغم املكاسب اليت   . ا، فمن املناسب أن ننظر كيف نظر إليها اجلانب اآلخر؟         وبعد بيان تقييمنا هلذه املؤمترات من وجهة نظرن       

، وعلى كل حال فسنقف مع تقيـيمهم لـذلك وفـق            حتققت هلم منها إال أننا جند أن هذا النجاح الذي حتقق هلم ال يكفي             

 جملس الكنائس العاملي، وممـا      م ومتت مناقشتها حبضور أعضاء من     1979 اليت قدمت يف مؤمتر كلورادو عام        املرئيات التالية 

  :ورد فيها

  .اعترب احلوار وسيلة مفيدة للتنصري -

 .اعترب كهدف للبحث عن فهم ملعتقداتنا اخلاصة يف مضامينها التارخيية والثقافية -

ل  حوار مرفوض، وأن احملاورة إذا أخذت الشك       اعترب أن احلوار الذي قد يفضي إىل أن يتحول احملاور النصراين إىل اإلسالم             -

إن االعتقاد بأن   : قارن هذا مع قول البعض    . إنين ضال مثلما أنت ضال    : احلقيقي فلن يصل احملاور إىل درجة أن يقول للمسلم        

                                                 
  .265 -262احلوار اإلسالمي املسيحي، ص )  1(
   .155اإلسالم واملسيحية، ص )  2(
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فكيف يكون ثبات املخالف وهو على ضالل وتردد احملق         . أي واحد منا على صواب ال يعين بالضرورة أن اآلخرين على خطأ           

  . وهو على هدى

 اليت تصدر عقب هذه املؤمترات ال تذكر احلقيقة، وختشى املنظمات التنصريية اليت تعدها أن يطلـع                 أن البيانات والتقارير   -

 .تتضمنه التقاريرما  حيث يدور يف املؤمتر خالف !!عليها املسلمون فتكون خيانة هلم

ضي يف النهايـة إىل      ولكنها تف  وعالقات تفاهم على الرغم من وجود اختالفات،       لتأسيس صداقات    اعترب أداة مفيدة جداً    -

، +3إىل  +1مث   -1إىل  -7 يبـدأ مـن       مكون من عشر درجـات،      إىل مقياس إنكل وهو مقياس     استناداًاعتناق النصرانية؛   

التقبـل مث   ر ينقل املخالف مـن عـدم اإلدراك إىل          فاحلوا. االندماج بالنصرانية += 3ال أدرك النصرانية، بينا      -7وتساوي  

 .االندماج

 . على ذلك من التنازالت على كل اجلبهات، واملسلمون يهنئون بعضهم بعضاًت نوعاًاعترب يف بعض احلاال -

 . واالستراتيجية تضمن وقوع البذرة يف التربة الصحيحة،ر كلمة الرب واضحةاظه من الفهم والدعوة وإ ملزيداعترب حمققاً -

ذلك أن يكونوا سطحيني يف افتراضام كما       يسهم يف إعادم إىل الوراء إلعادة اكتشاف النصرانية، وال يستطيعون بعد             -

كانوا يف السابق، كما أن مساعهم النتقادات شركائهم يف احلوار أوصلهم إىل حل هلذه االنتقادات، وبناء على ذلـك فقـد                     

 .شعروا بأن عقيدم قد تعززت على الرغم من املخاطرة

 .)1( على السطح يف أثناء احلوار وهو أن األفكار التنصريية لن تربز  خطرياًيتضمن احلوار أمراً -

ويتجه البحث بنا وجهة أخرى بعد أن استعرضنا تقييم الطرفني هلذه احلوارات واملؤمترات أن نعقد مقارنة بـني منطلقـات                    

؛ حىت نستكمل تقييم هذه     ، ومدى خدمة هذه املؤمترات هلذه املنطلقات يف املرحلتني        املرحلتني األوىل والثانية من مراحل احلوار     

يستطيع أن خيرج بالنتائج    موضوعات وتوصيات مؤمترات هاتني املرحلتني       يف   املتأملاملسرية من مجيع جوانبها، وعلى هذا فإن        

   -:التالية

 )أسلم تـسلم  (  : هلرقل وقوله له    أن املرحلة األوىل كان التركيز فيها على دعوم إىل اإلسالم مباشرة كما يف كتابه                -1
  .)3( ...)وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال اهللا( :  وقوله ملعاذ ،)2(

                                                 
  .738-723التنصري خطة لغزو العامل، ص )  1(
  .1/9، 7صحيح البخاري، ح)  2(
  .سبق خترجيه)  3(
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أن اجلدل واملناظرة كانتا حاضرتني يف لقاءات العلماء وامللوك يف املرحلة األوىل، وهذا بارز يف كتب اجلدل الديين بـني                     -2

اجلهات الشعبية هي اليت تقوم بواجب       هذا املنطلق والذي قبله يف املرحلة التالية، وأصبحت          بينما ضعف  .املسلمني والنصارى 

   .الدعوة نيابة عن احلكومات الرمسية، إال يف القليل النادر

ليات الضطهاد يحتـاج    األق بني مجيع مكونات اتمع، ومل تتعرض        ايش السلمي يف ظل الدولة املسلمة كان مكفوالً        التع -3

  -:مؤمترات؛ وذلك يرجع إىل أمرينمعه إىل عقد 

  .)1( لشريعة اإلسالمية كفلت حقوق األقليات فليست احلقوق خاضعة لرأي عامل أو هوى شانئأن ا:  األول

أن حقوق األقليات غري املسلمة كانت مدونة ضمن معاهدات معتمدة وحمفوظة، وإن وقع انتقاص هلا سارع احلاكم                 : والثاين

وبالرغم مما (  :ري املسلمة يف ظل الدولة اإلسالمية      يف معرض حديثه عن شأن األقليات غ       أليكسي، ويقول   برد االعتبار ملستحقه  

أشرنا إليه، فإن املسيحيني مل يتعرضوا إىل االنصهار التام إذ حافظوا على أصالتهم وخصائصهم الروحية والثقافية إىل حد مـا،    

ي نشر مقالة يف عام     وهذا خليل إسكندر نصراين قربص    ،  )2( ) إىل عامل قوي مثل الدين     والفضل يف ذلك يعود بالدرجة األوىل     

: وقدم من خالهلا املسوغات التالية      ، ) دعوة نصارى العرب للدخول يف اإلسالم       ( القاهرية بعنوان   ) الفتح  (  يف جملة    1931

دين (ىل  هت من جانب األوربيني الذين حولوها إ      وِرفت و ش  اليت ظهرت أساساً يف املشرق العريب ح      ، إن املسيحية األوىل  ) 1(

 الدميقراطيةسالم دين   اإل ) 3. (إن املسيحيني األوربيني هم الذين اضطهدوا املسيحيني الشرقيني       ) 2(  ) .االستعبادللعبودية و 

املسيحيون الشرقيون جيب أن يـدخلوا      ) 5. (اسالديانات الصحيحة هلا هدف واحد يتجلى يف حمبة اهللا والن         ) 4. (والتسامح

فإن ذلك يشكل حجـة إضـافية       ، مادام أن اإلسالم هو دين العرب     ) 6. (ةذلك يرجعون إىل املسيحية الصحيح    اإلسالم؛ وب 

 وإقصاًء   الدول النصرانية كانت تعاين هضماً     بينما األقليات املسلمة يف ظل كثري من       .)3( العتناقه من طرف املسيحيني العرب    

كثري مـن   تمعات النصرانية، بل مل تسلم       من قبل النخب الدينية والسياسية على إذابتها وصهرها يف بوتقة ا            وحرصاً وجتهيالً

 سواء على هيئة احتالل أو حروب ضارية أو ب خلرياا           عتداءات املتكررة من قبل احلكومات النصرانية     الدول املسلمة من اال   

                                                 
  .وق غري املسلمني يف اإلسالم، ، وقواعد التعامل مع غري املسلمنيانظر حق)  1(
  .179اإلسالم واملسيحية، ص )  2(
  .217جملة الفتح القاهرية، نقال عن اإلسالم واملسيحية، ص)  3(
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 مـن   شكوى املـسلمني  لمة، مما كان له أبلغ األثر يف        ، أو اإلمالء على بعض الدول املس      أو تشجيع لعناصر التمرد على دينها     

  .  )1( ذلك، ورفض حضور بعض احلوارات من أجل ذلك

  ونبيـاً   رسـوالً   أن املسلمني يطالبون يف حوارات املرحلة الثانية من املؤسسات النصرانية االعتراف بالرسول حممـد                -4

بية، مع مطالبتهم   احلروب الصلي ائم  ، ومل يتحقق هلم ذلك، بل مل يصدر للمسلمني اعتذار من الفاتيكان عن جر             وباإلسالم ديناً 

 بنسيان املاضي، يف الوقت الذي صدر فيه اعتذارات وتعويضات من املؤسسات النصرانية لليهود عما حلق م، رغم                  للمسلمني

  .)2(  حلق م ويل ما

تعترب  -حلوار   أجلها إىل ا    من نيدعو اليت يشتكي منها الغرب و     -الصادرة من بعض أفراد األمة اإلسالمية        أن املمارسات    -5

ممارسات فردية ال تقرها األمة اإلسالمية، ومل تأمر ا، بينما املمارسات الغربية اليت يشتكي منها املسلمون هـي ممارسـات                    

علـى األقـل    مـساواا   عدم  مؤسساتية كاالحتالل بأشكاله القدمية واحلديثة وكاضطهاد األقليات املسلمة وعدم اعتبارها و          

  .واليابانية وغريهاباألقليات اليهودية والصينية 

6 –    أن املؤسسات النصرانية ت عفرصة للتواصـل،    ا للتضليل ولتحقيق مزيد من املكاسب، بينما نعده        هذه املؤمترات مدخالً   د 

  .وسعيهكدحه  كل يالقي وغداً فكم بني الغايتني، .وتنقية األجواء اليت سبق أن كدروها

قبل املسلمني على ما لدى اخلصم؛ بل كانوا يعرفون احلقائق جمردة ال لـبس             مل يكن يف احلوار السابق حماولة للتعرف من          -7

، بل قد سبق اإلمام ابن حزم رمحه اهللا احملققـني           فيها؛ ألا إما أن تكون مما بينه الوحي، أو تكون مما تناولته الكتب املتداولة             

يم بن عزرا، مث اقتفى أثرمها سبنيوزا يف كتابه رسالة يف           الغربيني يف نقد العهد القدمي واجلديد، مث تبعه على ذلك اليهودي إبراه           

  .)3( الالهوت والسياسة

 بالدين، وقوة يف الدليل، وثقة يف املوقف، بينما قد جتد يف بعض أدبيات هذه احلـوارات         جتد يف احلوارات السابقة اعتزازاً     -8

  .نة يف املوقف عن نصرة الدين، ومداهظهورا للعبارات االعتذارية وختاذالًاملتأخرة 

 أُولَـئك يـدعونَ   : وبئس القرار، قال تعاىليدعوننا إىل النارغريه إىل احلق واهلدى، بينما هم  أن احملاور املسلم يدعو -9

   .]221 اآلية سورة البقرة[ يتذَكَّرونَ ملَعلَّه للناسِ آياته بِإِذْنِه ويبين والْمغفرة الْجنة إِلَى يدعو واللَّه النارِ إِلَى

                                                 
، والفكر بني العلم 114واحلوار اإلسالمي املسيحي، ص . 11-10انظر على سبيل املثال آفاق مستقبل احلوار بني املسلمني والغرب، ص )  1(

   .191والسلطة من التصادم إىل التعايش، ص 
  .111-109مقدمة إىل احلوار اإلسالمي املسيحي، ص  ) 2(
  .1/198انظر الفصل البن حزم )  3(
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وبعد هذا التقييم هلذه املسرية من احلوار من أكثر من جانب نصل إىل بيان املوقف الشرعي منه، خاصة املنطلق الرابـع، أمـا                       

  .املنطلقات األخرى فقد سبق بيان املوقف الشرعي منها يف صدر هذا املبحث

 ال  ، بني لنا أن هذا احلوار مل حيقق لإلسالم وال للمسلمني مكاسب تـذكر             نب اليت قدمناها  ن التقييم من كل اجلوا    إ:  فأقول

وعلى هذا فال جيوز املشاركة فيه إال بقدر ما يبني          بل حقق للمخالف مكاسب كبرية كما تقدم؛        مكاسب شرعية وال دنيوية،     

  .ضالل املخالف وينافح فيه عن اإلسالم، هذا أوال

ر وفق هذا املنحى الذي وصفته خمالف للمنهج النبوي، ومعارض لقواعد شـرعية معلومـة مـن الـدين                    أن هذا احلوا   :ثانيا

  ...بالضرورة، كاإلقرار بترك دعوة املخالف، والتنازل عن بعض األحكام الشرعية، وتنحية مبدأ الوالء والرباء وغريها 

 عن أصل من أصوله ومبادئه، ولو قـدر أن          ئية منه فضالً   أن يتنازل عن أي جز      ألي أحد  إن اإلسالم دين إهلي ال ميكن     : ثالثا 

ميثل إال ال  لإلسالم؛ بل  عن اإلسالم ، وال يعترب ممثالً يف الدين وخروجاً    تنازل عن أمر من أمور اإلسالم فهذا يعترب إحلاداً         أحداً

  .نفسه

م ال يتنازلون عن ثوابت دينهم، ولـو        مل حيدث أن تنازل النصارى عن أي عقيدة من عقائدهم أو أصل من أصوهلم؛ فه              :رابعا

  .تنازلوا فهو دين حمرف سبق أن مر بأطوار متعددة

 باعتراف، فهم يصفون تدين املسلمني، ويسكتون عن االعتراف بدينهم، ويتحاشون ذكر نبينا             أم يقايضوننا وصفاً  : خامسا

وقع منهم االعتراف، لكننا رضينا منهم بالوصـف،         فنت ه وال يصفونه، وحنن لسنا سذجاً     لى اهللا عليه وسلم، فال يعترفون ب      ص

  .ومنحناهم االعتراف

أن القضايا اليت نعترف هلم ا بيننا وبينهم خالف جوهري يف حقائقها؛ فالرب الذي يؤمن به املـسلمون هـو اهللا                     : ساساد

السالم، واإلجنيل الذي نؤمن به     الواحد األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد، واملسيح الذي نؤمن به هو الرسول الوجيه عليه                 

    ر بالرسول صلى اهللا عليه وسلم، بينما اإلله الذي يؤمن به النصارى هو ثالث ثالثة، واملسيح الذي                 هو املرتل على املسيح املبش

احلقائق فاعترافنا ذه   . يؤمنون به هو االبن املخلص الفادي، واإلجنيل الذي يؤمنون به هو ما كتبه مىت ومرقس ولوقا ويوحنا                

  :اليت هي حق يف نفس األمر حيقق هلم مكاسب عدة منها

  . اإلسالم أن الكنيسة توحي ألتباعها أا مقبولة ومعترف ا لدى األديان السماوية األخرى وأكثرها تابعاً-

ه وتعاىل، وحتريفهم    زوال الوحشة اليت جيدها املسلم جتاه النصارى بسبب اعتقادهم للثالثوث، ونسبتهم الولد إىل اهللا سبحان               -

  . للكتاب
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 علـى املتلقـي،     وكان جيب أن يكون االعتراف مبينا حقيقة ما نعترف به، وحقيقة ما يعترفون به، وإال أصبح األمر تدليساً                 

     . لألمة، وخيانة للدينوغشاً

 ؛ وبلغه عن ربه، وأن أي       لمون اإلسالم الذي جاء به الرسول صلى اهللا عليه وس         أن أهل السنة واجلماعة هم الذين ميثل       :اسابع

متثيل لإلسالم من غري أهل السنة فهو متثيل ال يعتد به إذا خالف قواعد اإلسالم وثوابته، وكثري من املؤمترات يشارك فيها عن                      

 ينتمي  إمنا ميثل الطائفة اليت   اجلانب السلم من ينتسب إىل الفرق الضالة اليت ال متثل اإلسالم وال متثل من وراءه من املسلمني؛ و                 

  .يهاإل

أن تسمية بعض مؤمترات احلوار باسم مؤمترات التقريب، تسمية غري شرعية وغري علمية وغري عرفية؛ إذ كيف يقـرب                    :اثامن

بني احلق والباطل، وبني اهلدى والضالل، وبني التوحيد والشرك، وكيف يطالب املسلم بأن يتخلى عن ثوابته باسم التقريب؟                  

  .أمر، بل ال يعترفون باإلسالم، وال بنيب اإلسالموهم ال يتنازلون عن أي 

 

 

א  

   .احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، وأصلى وأسلم على املبعوث رمحة للعاملني، وحجة على اخللق أمجعني

  -:  لنا احلقائق التاليةتأما بعد فقد تبين

هى عن املنافحة عن اإلسالم، وتنقيته مما يلصق به مما هو منه أن اإلسالم ال ينهى عن احلوار واجلدال باليت هي أحسن، وال ين

  .بريء 

  .أن األمة اإلسالمية سارت يف تارخيها وفق ما جرت به سنة نبيها يف حوارها وجداهلا مع خصومها -

وأن املرحلـة   . م1960هـ  1380أن احلوار اإلسالمي مر عرب التاريخ مبرحلتني، املرحلة األوىل من البعثة النبوية إىل عام                -

ن منطلقا مل تسلكه األمة من قبل، أال وهـو          بعض احملاوري هـ إىل اآلن، وأن املرحلة الثانية سلك فيها         1380الثانية من   

  .منطلق التقارب الديين

 .أن منطلقات املرحلة األوىل جائزة ومشروعة وفق الضوابط الشرعية، بينما املنطلق الرابع من املرحلة الثانية حمرم ال جيوز -

 . منحى التقارب الدييناتنحوأن كثريا من مؤمترات احلوار يف املرحلة الثانية  -
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أن املنظمات الكنسية واألقليات النصرانية يف اتمعات املسلمة حققت مكاسب كبرية من هذه احلوارات؛ بينما مل حتقـق                   -

 .املنظمات املسلمة وال األقليات املسلمة شيئا يستحق الذكر

حتاشيا من   ان الذي اعترب بوابة الدعوة هلذه احلوارات مل يعترف صراحة باإلسالم، ومل يذكر الرسول               أن تصريح الفاتيك   -

 .التصريح بعدم صحة نبوته عندهم

 .أن النصارى يعدون احلوار وسيلة مفيدة للتنصري، ونعده فرصة لتنقية األجواء اليت كدروها، وحماولة لعرض اإلسالم -

 

 

 

 

א 
 موافقته للشرع احلنيف،    وأنه ال ميكن قبول أي منطلق إال بقدر        أمهية احلوار، وأنه ينطلق منطلقات متعددة،         إىل خلص البحث 

  .اليت حققها ه ومكاسبه وغاياتهومبعرفة أهداف

كما بني الباحث يف هذا البحث أن اإلسالم حث على احلوار الشرعي الذي حيقق نشر اإلسالم ودعوة النـاس إىل اهلـدى،                      

  .بت الذين آمنوا ويزيدهم هدى، وينافح عن اإلسالم ويفند الشبهات، ويظهر احلق ويدمغ الباطلويث

، كما ذكـر أن     وتناول البحث أيضا تاريخ احلوار والعالقة بني اإلسالم والنصرانية وبني أا مرت بفترات ومبستويات متباينة              

عوة إىل التقارب الديين بني اإلسالم والنصرانية، وأن هذا املنطلـق         احلوار مر مبرحلتني ، وأن منطلقات املرحلة الثانية تضمنت د         

  .كان الداعي إليه واملنظم لكثري من مؤمتراته هو اجلانب النصراين، وأن أغلب املكاسب إمنا حققها هذا اجلانب

الـدعوة إىل   رأي الشرع يف هذه املؤمترات واحلوارات، وأن احلوار الـذي يـستهدف   – حبسب اجتهاده  –وأوضح الباحث   

اإلسالم واملنافحة عنه، وحتقيق التعايش السلمي وفق الضوابط الشرعية؛ أنه ال بأس به ، أما املنطلق الرابع اخلـاص بالتقـارب                     

   .  الديين فهذا ال جيوز حبسب ما تضمنه البحث
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אאא  

  . القرآن الكرمي -

  فسكي، ترمجة خلف حممد اجلراد، ن عامل املعرفة، الكويت، أليكسي جورااإلسالم واملسيحية -
  .االعتصام، إبراهيم بن موسى اللخمي، ن املكتبة التجارية، مصر -
  .علي بن نفيع العلياين. تأليف د ، أمهية اجلهاد يف نشر الدعوة اإلسالمية و الرد على الطوائف املغالية فيه -
  .صيدا،  خالدي ، ن املكتبة العصريةالتبشري و االستعمار، عمر فروخ، ومصطفى -
رؤوف املناوي، ن دار الفكر بريوتالتعاريف، حممد بن عبد ال -  
  . تفسري القرآن العظيم، عماد الدين إمساعيل بن كثري القرشي، دار الفكر، بريوت-
  . م1978املتحدة األمريكية، رادو، الواليات ر التنصري املنعقد يف والية كلوالتنصري خطة لغزو العامل، جمموع أحباث مؤمت -
  .اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، حتقيق صبح املدين، ن مكتبة املدين، مصر -
  .ن دار إشبيليا، الرياض حقوق غري املسلمني يف اإلسالم، أ د صاحل العايد، -
  .هـ1418ة، احلوار اإلسالمي املسيحي، تأليف بسام عجك، ن دار قتيب -
  .، ن دار املسلم ، الرياض1 احلوار مع أهل الكتاب أسسه ومناهجه يف الكتاب والسنة، تأليف خالد القاسم، ط-
أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، حتقيق حممد رشاد سامل،  نشر جامعة اإلمام حممـد بـن سـعود           . درء تعارض العقل والنقل    -

  .اإلسالمية، بالرياض
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ا إىل املسلمني وجواب القاضي أيب الوليد الباجي عليها، حتقيق د حممد الشرقاوي، ن الرئاسـة العامـة                  رسالة راهب فرنس   -
  هـ1407، 1والدعوة واإلرشاد، الرياض، ط إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء

  . حممود شاكر، مكتبة اخلاجني، مصررسالة يف الطريق إىل ثقافتنا، -
  . م1978 تأليف خمتار الوكيل، ن دار املعارف، القاهرة،  وكتابه ورسائله،سفراء النيب  -
  .سنن بن ماجه، حممد بن يزيد القزويين، ن دار الفكر، بريوت -
  . سنن الترمذي، حممد بن عيسى بن سورة الترميذي، ن دار إحياء التراث، بريوت -
  .السنن الكربى ، أمحد بن احلسني البيهقي ، ن دار الباز، مكة املكرمة -
  .، ن املؤلف نفسه1425 ، 1لشرق والغرب حمددات العالقات ومؤثراها، د على بن إبراهيم النملة، طا -
  .صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل البخاري، املكتبة اإلسالمية، تركيا -
  .صحيح ابن حبان، حممد بن حبان البسيت، ن مؤسسة الرسالة ، بريوت -
  . حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، ن دار إحياء التراث، بريوت، مسلم بن احلجاج القشريي، صحيح مسلم -
  .الصفدية، أمحد بن عبد احليلم بن تيمية، حتقيق حممد رشاد سامل،  نشر الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء بالرياض -
، ر عن جملة املعرفة ، الريـاض      صورة العرب واملسلمني يف املناهج الدراسية حول العامل، موعة من الباحثني، سلسلة تصد             -
  هـ1424، 1ط
  . 1317الفصل يف امللل واألهواء والنحل، على بن أمحد بن حزم، ن دار الفكر، مصر،  -
  هـ1426، 1الفكر بني العلم والسلطة من التصادم إىل التعايش، د على بن إبراهيم النملة، ن مكتبة العبيكان الرياض، ط -
  . يعقوب الشريازي، ، ن مؤسسة الرسالة ، بريوتالقاموس احمليط، حممد بن  -
  .1425، 2قواعد التعامل مع غري املسلمني، سامل البهنساوي، ن دار الوفاء،ط -
يوحنا قلته، حبث شارك فيه يف املؤمتر الـدويل         . القيم اإلنسانية بني حضارتني عوامل االلتقاء وكيف ننميها، تأليف األنبا د           -

  . هـ8/2/1423-7ة، املنعقد يف جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، السابع للفلسفة اإلسالمي
  .لسان العرب حممد بن مكرم بن منظور األفريقي، ن دار صادر، بريوت -
     -م1796حممد صلى اهللا عليه وسلم مؤسس الدين اإلسالمي ومؤسس إمرباطورية املـسلمني، تـأليف جـورج بـوش،                  -

  .1،1425 اهللا الشيخ، ن دار املريخ، الرياض، طترمجة د عبد الرمحن بن عبد.م1859

جمموع فتاوى شيخ اإلسالم بن تيمية، مجع عبد الرمحن بن قاسم وابنه حممد، نشر الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء  -
  .بالرياض

  هـ1426، 1يدة النيفر، واألب موريس بورمانس، ن دار الفكر، طل احلوار اإلسالمي املسيحي، د أمحمستقب -
  .مقدمة إىل احلوار اإلسالمي املسيحي، حممد السماك، دار النفائس، بريوت -
دنر يف مؤمتر أدنربه للتنـصري الـدويل بالقـاهرة عـام            جاير.ت  .هـ. اخلطاب الذي ألقاه و    الوثيقة اإلسالم اخلطر، نص    -

  .ن املختار، مصر.م1910
  .جريدة املستقلة -
  . جملة النور  -
  .عوديةجملة الدعوة الس -
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